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سوسن بدر في مسلسل »عايزة اجتوز«ميس حمدان في »100 مسا«

»حكايات وبنعشها«

برنامج »شوجي«

»كلب« هيفاء وهبي.. »100 مسا«

»كابتن عفت«: ال للغم والحزن في رمضان

رغم خروجها من الس���باق الدرامي الرمضاني بعد تأجيل 
عرض مسلس���لها »العنيدة« الى ما بعد الشهر الفضيل، تقدم 
الفنانة ميس حمدان برنامج »100 مس���ا« على قناة »احلياة« 
املصرية، حيث متارس خالله هوايتها في تقليد الشخصيات، 
وكان موضوع حلقتها اخلميس املاضي عن هيفاء وهبي وماذا 
يحدث اذا كانت سائقة تاكس���ي وامامها »كلب« لعبة يهز لها 
رأسه؟ وكيف سيتصرف الناس في الشارع اذا تعطل تاكسي 
هيفاء وطلبت املساعدة؟ العديد من التساؤالت التي كشفت عن 
مدى اصرار ميس على الدخول مع هيفاء وهبي في صراعات، 
وهنا نوجه سؤاال مليس من كنت تقصدين ب� »كلب« هيفاء؟ 

قصتان مختلفتان يتناولهما مسلسل »حكايات وبنعشها« 
بطولة ليلى علوي، فهما امتداد للعمل الذي عرض في رمضان 
العام املاضي على الفضائيات، اال انه منذ احللقة االولى الحظنا 
ابتعاده عن اجواء الغم واحلزن التي س���بق أن قدمتها علوي 
في جزئه االول والذي حمل االس���م نفسه، حيث تدور أحداث 
القصة االولى التي حتمل اسم »كابنت عفت« في اجواء كوميدية 
اجتماعية وهذا ما يحبه غالبية املشاهدين، ونتمنى ان تكون 

القصة الثانية »فتاة العاشرة« في نفس االجواء.

رقم قياسي لسوسن
حطمت املمثلة سوسن بدر هذا العام الرقم القياسي لعدد 
املسلسالت التي تش���ارك فيها، حيث جتسد 8 شخصيات في 
مسلسالتها الثمانية وهي: »اختفاء سعيد مهران« و»احلارة« 
و»امرأة في ورطة« و»عايزة اجتوز« و»شاهد اثبات« و»اجلماعة« 
و»ش���ريف ونص« باالضافة الى مسلس���ل »الدالي« الذي مت 

تأجيل عرضه.
ورغم ان الش���خصيات التي تؤديها بدر مختلفة نوعا ما، 
اال ان التس���اؤل الذي يطرح نفسه: هل تستطيع بدر ان تقنع 
املش���اهد بثماني ش���خصيات يوميا وتتبع مقولة ان املمثل 
كاحلرب���اء عليه ان يتلون بلون االرض التي يقف عليها ام ان 

املشاهد لن يجد حال اال بالرميوت كونترول؟

هل ستصل »شوجي« إلى المليون؟

ZOOM

بعد حصوله على اعلى نس���بة مشاهدة 
وافض���ل برنامج مس���ابقات العام املاضي، 
تق���دم قناة »فنون« مرة اخرى ملش���اهديها 
في الوطن العربي برنامج »شوجي 2« من 
تقدمي الفنانة ش���جون والذي بدأ من حيث 

انتهى العام املاضي من خالل اتصال هاتفي 
من ش���جون بوالدتها التي بدا عليها التأثر، 
متمنية البنتها التوفيق فيما تقوم به المتاع 
املش���اهدين، ومن ثم ق���دم البرنامج وجبة 
قوية من املس���ابقات التي رصد لها جوائز 

ضخمة، والسؤال املطروح في ظل الزحام الذي 
تشهده الشاشات العربية من برامج املسابقات 
واملنافسة الشرسة الستقطاب اجلمهور، هل 
تستطيع شجون مع برنامجها جتاوز املليون 

SMS كما فعلتها العام املاضي؟

عبدالحميد الخطيب
برامج واعمال درامية وجتارب فنية تتنافس على الشاش�ات الفضائية في 
شهر رمضان املبارك معلنة عن القدرة االنتاجية الضخمة التي يتمتع بها الوسط 
الفن�ي العربي، ومن هذه االعمال ما هو جيد ويس�تأثر بقلوب اجلماهير لروعة 

قصته وحبكته الدرامية املتقنة ومنها الرديء السيئ الذي تشمئز منه النفس وال 
يراعي عاداتنا وتقاليدنا، لذلك كان البد من احلديث عن هذه االعمال ووضعها 
حتت املجهر حتى نبني غثها من سمينها مبا ينصب في مصلحة مستوى البرامج 

واالعمال الدرامية العربية.

For Sale 1.00
2.30 هيدا أنا

3.00 نشرة االخبار
4.00 ما ملكت أميانكم

5.00 زهرة وأزواجها اخلمسة
5.50 القرآن واحلياة

Filler 6.00
6.25 سيرة األئمة األربعة

6.50 القارئ العربي 2010
7.15 قرآن كرمي

7.25 أذان املغرب
Filler 7.30

7.40 تنعاد عليك
7.50 نشرة االخبار

9.00 ما ملكت أميانكم
10.00 زهرة وأزواجها اخلمسة

11.00 هيدا أنا
For Sale 11.30

1.00 تنعاد عليك
1.30 ما ملكت أميانكم

2.30 زهرة وأزواجها اخلمسة

3.00 مسلسالت حليمة
 3.45 طاش ما طاش 17

 4.30 بيني وبينك 4
 5.00 عاوزة اجتوز
 6.00 حجر الزاوية

 7.15 خواطر 6
 7.45 احلقيقة 3

 8.00 زهرة وأزواجها اخلمسة
 9.00 ليلة عيد

 10.00 باب احلارة 5
 11.00 شر النفوس
 12.00 عاوزة اجتوز

 13.00 زهرة وأزواجها اخلمسة
 14.00 ليلة عيد

 15.00 القعقاع بن عمرو التميمي.
19 طاش ما طاش

 19.30 بيني وبينك
 4، 20 ليلة عيد
21 عايزة اجتوز
 22 باب احلارة

 23 زهرة وازواجها اخلمسة، 
00.00 شر النفوس.

00.00 املسابقات قرارك
1.00 مسلسل زوارة خميس

2.00  فص كالص
2.30 حقيقة العاصفة

2.50 مسلسل ساهر الليل
3.50 مسلسل انني
4.35 ديني مشاهد

5.20 ديني خلق حسن
5.35 ديني قدمي املساجد

5.50 ديني 30 فرصة
6.00 البيت املسكون
6.50 بوقتادة وبونبيل

7.20 فص كالص
7.50 ديني مشاري اخلراز

8.10 مطبخ هنوف
8.40 ديني مشاهد

9.25 ديني خلق حسن
9.40 ديني قدمي املساجد

9.50 ديني 30 فرصة.

16.00 امرأة في ورطة
17.00 وراء الشمس

18.10 عجيب غريب2
18.40 غشمشم5

19.00 خيوط ملونة
20.30 طماشة2

21.05 حكايات بنعيشها 2

4.00 اللعب فلة – اعادة

10.00 مسلسل زوارة خميس
11.00 املسابقات قرارك

12.00 ساهر الليل
13.00 مسلسل انني

14.00 مسلسل بوقتادة وبونبيل
14.30 فص كالص

15.00 ديني 30 فرصة
15.15 مطبخ هنوف

15.45 ديني خلق حسن
16 زوارة خميس

17.10 ديني مشاهد
17.55 ديني مشاري اخلراز

18.15 ديني قدمي املساجد
18.31 مدفع االفطار
18.32 اذان املغرب

18.37 دعاء
18.42 اعالنات

18.55 مسلسل بوقتادة وبونبيل
19.25 اعالنات

19.30 فص كالص
20.00 مسلسل ساهر الليل

21.00 مسلسل انني
22.00 اخبار

22.30 البيت املسكون
23.30 مسلسل بوقتادة وبونبيل

22.00 أسعد الوراق
23.00 أبواب الغيم

00.00 بالشمع األحمر

2.00 ابواب الغيم
16.30 سوالف طفاش2

20.00 زمن طناف
22.00 بنات شما

1.00 أميمة في دار األيتام
17.30 رياح الشمال2

19.40 شعبية الكرتون.

20.00 ذاكرة اجلسد
21.00 تخت شرقي

22.00 املرقاب
23.00 زوارة اخلميس

00.00 خراريف
00.10 ملسات نفسية

00.30 راجل وست ستات
01.00 شاهد اثبات

02.00 ليلى2
03.00 مطبخ منال العالم
08.00 شيخ العرب همام

15.10 حيلهم بينهم من اآلخر

5.30 مسافرون
6.00 مسلسل وراء الشمس

21.30 بره الدنيا
22.35 أم سعف

23.35 مسابقة أم سعف 
العاملية

23.55 ليلة عيد
00.00 أخبار منتصف الليل

Bank Deal 00.05
1.15 ملوك الكوت

2.10 مسابقة أم سعف العاملية
2.15 أميمة

3.05 مسابقة أم سعف العاملية
3.10 سكوت حنسمع

3.30 بيني وبينكم
3.48 صالة الفجر

4.25 أنوار الهداية

3.00 االسنصيد
3.30 كرميو

4.15 مسلسل البلشتي
5.00 مسلسل الرهينة

5.45 حيلهم بينهم من اآلخر
6.35 فنون تيوب 3

6.40 صيدة سوالف
7.00 عيني عينك3

7.30 زمن مريان
8.15 مسلسل كرميو

9.00 جد ولعب4
10.15 مسلسل البلشتي – 

اعادة
11.00 اللعب فلة

12.00 مسلسل كرميو – اعادة
12.30 شوجي

2.00 عيني عينك3
2.30 االسنصيد – اعادة

3.00 مسلسل زمن مريان – 
اعادة

7.00 مسلسل موعد مع الوحوش
8.00 مسلسل ويبقى احلب

10.30 مسلسل سارة
11.30 مسلسل وراء الشمس

12.30 مسلسل موعد مع 
الوحوش

13.30 الطبخ اخلاص بالشهر 
الفضيل

14.30 حلوة ومرة
16.00 مسلسل وراء الشمس

17.00 املسلسل املصري
18.00 أدعية رمضانية

18.55 أذان املغرب
19.00 ألو مني

20.00 مسلسل سارة
21.00 مسلسل وراء الشمس

22.00 مسلسل موعد مع 
الوحوش

23.00 مسلسل ويبقى احلب
00.00 حلوة ومرة

1.30 مسلسل سارة
2.30 مسلسل وراء الشمس

3.30 املسلسل املصري

4.30 مسلسل ويبقى احلب.
7.30 اخبار الصباح
9.00 موجز األخبار
9.05 عالم الصباح

10.00 موجز األخبار
10.05 عالم الصباح

11.15 ما ملكت أميانكم
12.00 عالم املطبخ

00.00 نشرة االخبار العربية
1.10 رحلة عمر في زمن الفن 

اجلميل
2.25 مسلسل حيتان وذئاب

3.00 مسلسل بنات آدم

7.00 مسابقة أم سعف العاملية
7.05 سفرة خليجية

7.40 مسابقة أم سعف العاملية
7.45 كرميو

8.25 مسابقة أم سعف العاملية
Bank Deal 8.30

9.25 مسابقة أم سعف العاملية
9.30 ملوك الكوت

10.25 أميمة
11.15 مسابقة أم سعف العاملية

11.20 مسلسل أيام الفرج
11.53 صالة الظهر

12.15 مسابقة أم سعف العاملية
12.20 كرميو

13.00 سكوت حنسمع
13.25 مسابقة أم سعف العاملية

13.30 سفرة خليجية
14.10 أم سعف

14.30 مسابقة أم سعف العاملية
14.35 ليلة عيد

15.35 أميمة
16.30 مسلسل أيام الفرج

17.25 بيني وبينكم
18.32 صالة املغرب

18.45 أم سعف
19.10 كرميو

19.56 صالة العشاء
20 سكوت حنسمع

20.25 مسلسل ماما في القسم
21.25 مسابقة أم سعف العاملية

3.48 اذان الفجر
3.57 دعاء استغفر اهلل

3.4 برنامج شموس احلق
4.16 ندوة مؤمتر »السابقون 

األولون ومكانتهم لدى 
املسلمني«

6.11 رمضان في حياة أمة
6.36 فيلم هجرة الرسول

8.17 منارات اسالمية
8.39 فيلم اصحاب الفيل

9.15 طبخ املائدة
9.45 نساء وعبر

10.00 برنامج فتية حول النبي
10.15 النبأ العظيم

10.25 عبق القرآن
10.35 جنوم من الكنانة

10.50 قصة حديث
11.00 الوصايا في القرآن والسنة

11.5 املفكرة الرمضانية
11.30 هدي االنبياء

12.00 املنظار
12.20 حديث القلوب

12.40 املؤشر
13.35 عشرة عمر

14.00 مسلسل السندباد بن 
حارب

14.40 مسلسل وعد لزام
15.30 مسلسل املنقسي

16.15 مسلسل احلب اللي كان
17.10 مسلسل اخوان مرمي

18.00 افاليتدبرون
18.40 برنامج 30 سؤال
18.50 مسلسل تصانيف

19.30 مسلسل زمن مريان
20.00 فكر واربح

20.30 نشرة االخبار احمللية
21.00 نشرة االخبار العاملية

21.30 ايام اول
21.50 مسائل في الزكاة

22 وناسة × وناسة
22.30 املسابقات

برامج الفضائيات الكبرى

»موعد مع الوحوش«»طاش ما طاش« »البلشتي«

»كليوباترا«

وآخر لسورية
رقم قياس����ي آخر يبدو ان النجوم السوريني سيسجلونه هذا 
العام مبش����اركاتهم في الدراما املصرية، فالنجم جمال س����ليمان 
يلعب بطولة مسلسل »قصة حب« في رابع جتربة درامية له في 
مصر، وتلعب النجمة س����الف فواخرجي بطولة العمل التاريخي 
»كليوباترا«، ويشارك النجم فراس ابراهيم في مسلسل »اغتيال 
ش����مس«، ويلعب النجم باس����م ياخور بطولة عملني هما »زهرة  
وأزواجها اخلمسة« و»احالم مستحيلة«، ويلعب تيم حسن بطولة 
مسلس����ل اجلاسوسية »عابد كرمان« الذي تأجل عرضه وتشارك 
النجمة الشابة كنده حنا في »بيت الباشا«، وتلعب النجمة سوزان 
جنم الدين بطولة »مذكرات سيئة السمعة«، ويلعب النجم سلوم 
حداد بطولة »السائرون نياما«، ويلعب النجم عباس النوري بطولة 
العمل التاريخي املصري »س����قوط اخلالفة«، كما يشارك في هذا 

العمل التاريخي كوكبة من جنوم الدراما السورية.


